Проект!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2012 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В Устройствения правилник на Националния център "Европейски
младежки програми и инициативи", приет с Постановление № 99 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2008 г., бр. 64 и 79 от
2009 г. и бр. 51 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, т. 1 се изменя:
„1. изпълнява договори с Европейската комисия, с договарящите органи по
оперативните програми съгласно чл. 2 от Постановление № 121 на Министерския съвет от
31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.) и с други международни организации и
институции;”
2. В чл. 11, ал. 3 се изменя:
„(3) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Управление на
проекти по национални, европейски и международни младежки програми".”
3. В чл. 15:
а) след думите „проекти по” се добавя „национални” и се поставя запетая.
б) в т. 1 след думите „международни организации” се поставя запетая и се добавя
„както и с договарящите органи по оперативните програми съгласно чл. 2 от

Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за
предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

по

оперативните

програми,

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и
други донорски програми;”.
в) в т. 7 думите „съобразно сключените договори” се заличават.
г) създават се т. 11-16:
„11. координира работата и оказва методическа помощ на младежките организации в
процеса на подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми и други
донорски програми, както и прилага и следи за спазването на правилата при изпълнението
им;
12. разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява
и координира тяхното изпълнение;
13. приема, оценява и координира изпълнението на проектите по програмите за
младежки дейности;
14. поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по
текущите договори, както и на получените средства от Европейската комисия;
15. дава указания на крайни бенефициенти за изпълнение на дейности по проектите;
16. осъществява координация със заинтересуваните институции.”.
4. Член 15а се отменя.
5. Приложението към чл. 12, ал. 2 се изменя така:
„Приложение към чл. 12, ал. 2
Численост на персонала на Националния център "Европейски младежки
програми и инициативи" - 31 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Звено за вътрешен одит

2

Обща администрация

9

в т.ч.
дирекция

"Административно-правно,

финансово

и

информационно

обслужване"

9

Специализирана администрация

19

в т.ч.
дирекция

"Управление

на

проекти

международни младежки програми"

по

национални,

европейски

и
19

„

2

§ 2. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4 от Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
(обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр.
1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.) пореден № 17 се
изменя така:
„
№
по
ред
17.

Администрация

Административно звено

Дирекция „Управление на
Национален център
проекти по национални,
„Европейски младежки
програми и инициативи.“ европейски и международни
младежки програми “
„

Източник на финансиране
(републиканският бюджет,
Техническа помощ)
Оперативни разходи по
Програма „Младежта в
действие“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МОМН:
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНА” В МОМН:
ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ
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